
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa energii elektrycznej czynnej - całodobowej do punktów poboru energii Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrobrego 31

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: (074) 6646319

1.5.8.) Numer faksu: (074) 8425916

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej czynnej - całodobowej do punktów poboru energii Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e911062-6a1a-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00340846/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 10:40

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.rckik.walbrzych.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w instrukcji korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/20/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej - całodobowej do punktów
poboru energii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 339 764 kWh w skali roku i jest
jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie wykonywania umowy, może ulec
zmianie. Faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli mniejsze lub większe,
uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Odbiorcy. Ewentualna zmiana ilości
zakupionej energii, w szczególności spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości
Punktów Poboru Energii (dalej jako: „PPE”) dla Odbiorcy, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy
zamówionej, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE nie będą skutkować
obciążeniem Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający uprawnienia do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi obowiązującą w okresie zamówienia
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
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wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia, Zamawiający
wymaga, by Wykonawca potwierdził spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia
oraz udokumentowanie wykonania lub wykonywanie sprzedaży energii elektrycznej dla co
najmniej 5 jednostek sektora finansów publicznych, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem otwarcia
ofert, gdzie wolumen sprzedaży energii elektrycznej przekroczył 300 MWh dla każdej jednostki.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku przez załączenie do oferty oświadczenia (zał. nr 5
do SWZ) z wykazem co najmniej 5 jednostek sektora finansów publicznych i zrealizowanym na
ich rzecz wolumenem sprzedaży energii elektrycznej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Koncesja (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia) na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Istotne zmiany do treści niniejszej Umowy będą dopuszczalne jedynie w następujących
przypadkach:
a) zmian ogólnych, tj. zmiany adresu/siedziby Odbiorcy/Wykonawcy lub zmiany osób
występujących po stronie Odbiorcy/Wykonawcy,
b) zmiana postanowień Umowy w zakresie ceny za energię elektryczną czynną całodobową
może nastąpić tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
c) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku:
• Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli zmiana ta
będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej
umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny,
uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni,
że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny
wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie
można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty;
• Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie
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powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej
umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny,
uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni,
że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny
wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie
można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty,
• zmiany szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną, określonego w załączniku nr
1 do Umowy. Faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną czyli mniejsze lub większe
uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Odbiorcy. Ewentualna zmiana ilości
zakupionej energii, w szczególności spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE,
zmiana grupy taryfowej, zmiana mocy zamówionej, faktyczny pobór energii w ramach
poszczególnych PPE nie będą skutkować obciążeniem Odbiorcy dodatkowymi kosztami;
• zmiany w zakresie ilości PPE tzn: zmniejszenia lub zwiększenia w stosunku do ilości
wskazanej w załączniku nr 1 do Umowy. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie
pisemne oświadczenie Odbiorcy złożone Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Koncesja (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-10 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 10:10
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



